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 :أمام العبارة الخطأ   X ))أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  )ضع عالمة : السؤال األول
 ( X)   .      يرلغة الط( عليه السالم)سيدنا آدم ( تعالى)علم اهلل  .2
 ( )    .    المالئكة بــالسجود آلدم( تعالى)أمر اهلل  .0
 ( X. ) خرجت حليمة السعدية إلى المدينة المنورة بحثا عن طفل ترضعه .3
 ( .    ) الصالة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة  .4
 ( .  ) الماء الطهور هو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته .5
 ( .   ) المالئكة سبق خلق آدم عليه السالم  خلق .6
 ( )  .خلق اهلل اإلنسان من طين .7
 ( X.  ) هود عليه السالم كان من ذرية يعقوب .8
 ( X)  .   النية ومحلها القلب ليست من شروط الوضوء .9

 ( X) اتصف قوم عاد بالرحمة   .22
 ( ) .أهلك اهلل قوم عاد بريح شديدة    .22
 ( X.) من عمره عندما تجمع سادات قريش لتجديد الكعبة في األربعين( ص)كان محمد  .20
 ( X)    .مات جد النبي وهو في السادسة من عمره  .23
 ( )   ولد النبي في الثاني عشر من ربيع األول  .24
 ( ) . الَعْقل والتفكير لصالح الكون  ب   اهلل اإلنسان  َميَّزَ  .25
 ( X) . ضعف السمع ال يؤثر على القيام بالوظائف اليومية   .26
َنُة ُأمُّ الرَُّسول   .27 َسة  من عمره  ( َصلىَّ اللَُّه َعَلْيه  َوَسلَّمَ )ُتو فَِّيْت آم   ( ) َوُهَو ف ي السَّاد 
الة   .28 ة  الصَّ حَّ َن الَبْول  َوالَغائ ط  َشرٌط ل ص   ( )   الطََّهاَرُة م 
 (.  )   تعلمت المالئكة أسماء األشياء من آدم عليه السالم  .29
 ( X)   .الَماَلئ َكَة َبْعَد َخْلق  آَدَم َعَلْيه  السَّاَلم( َتَعاَلى)لَُّه َخَلَق ال .02
يِّةٍ  .02 حِّ َية  لَيْنَشئوا ف ي ب يَئٍة ص  ْم إ َلى الَباد     ( )  .م ْن َعاَدات  َأْهل  َمكََّة إ ْرَساُل َأْبَنائ ه 
ر  الَماء  وَ   .00 َفاظ  َعَلى َمَصاد  ْساَلُم َعَلى الح   ( )  .َعَدم  َتْلو يث َهاَحثََّنا اإل 
ْنَساَن َعْن َسائ ر  َمْخُلوَقات ه  ب الَعْقل  ( َتَعاَلى)َميََّز اللَُّه  .03  ( )   . اإل 
 ( X)       .ب ر َداٍء َوَغطَّى الَحَجَر اأَلْسَودَ ( َصلَّى اهلُل َعَلْيه  َوَسلَّمَ )َجاَء النَّب يُّ  .04
ْيُتون  ف ي ُسوَرة  ا( َتَعاَلى)َأْقَسَم اهلُل   .05  ( )   .لتِّين  ب التِّين  َوالزَّ
 ( )  .الَماَلئ َكَة م ْن ُنورٍ ( َتَعاَلى)َخَلَق اللَُّه   .06
َفاظ  َعلَ ( َتَعاَلى)َنْشُكُر اهلَل  .07 َنا َوَحَواسَِّناب الح   ( )   .ى َأْجَسام 
َرة  َبْحثًا عَ  .08 يَنة  الُمَنوَّ يَُّة إ َلى الَمد  ُعهُ َخَرَجْت َحل يَمُة السَّْعد  ْفٍل ُتْرض   ( X) . ْن ط 
ي َتَغيََّر َلْوُنُه َوَطْعُمُه َوَرائ َحُتهُ   .09  ( X)  .الَماُء الطَُّهوُر ُهَو الَّذ 
يُل   .32 ْبر   ( )  .ْحي  ُهَو الَمَلُك الَمْسُئوُل َعن  الوَ ( َعَلْيه  السَّاَلم)ج 
 ( X)  . َكاَن َقْوُم َعاٍد َيْسُكُنوَن ف ي َمكَّةَ  .32
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 ( )   . َما َأَمَرُهمْ ( َتَعاَلى)َباٌد ُمْكَرُموَن اَل َيْعُصوَن اهلَل الَمالئ َكُة ع   .30
 ( X)   .َفَرَفُضوا( َعَلْيه  السَّاَلم)الَمالئ َكَة ب السُُّجود  آلَدَم ( َتَعاَلى)َأَمَر اهلُل  .33
ا ب  ( ُسْبَحاَنهُ )َأْعَطى اهلُل   .34  ( ) . ْير ه  ه  ُيَميِّزُُه َعْن غَ ُكلَّ إ ْنَساٍن َشْكاًل َخاصًّ
يَّة  ب ُوُجود  ُمَحمٍَّد   .35  ( )  (ص)َأَحلَّت  الَبَرَكُة َعَلى َبْيت  السَّيَِّدة  َحل يَمَة السَّْعد 
حُّ التََّطهُُّر ب َماٍء َوَضْعَنا ف يه  ُسكًَّرا َوَلْيُموًنا  .36  ( X)    . َيص 
 ( )   . ور  ب َسْيَناءَ ف ي ُسوَرة  التِّين  ب َجَبل  الطُّ ( َتَعاَلى)َأْقَسَم اهلُل   .37
 ( X)     .األرض   بإعمار   المالئكةَ ( تعالى)اللَُّه  كلَّفَ  .38
 ( X)               .اإلدغامُ  «األرض   »كلمة   في الالم   ُحكمُ  .39
 ( )   .الكون   في والتأمل   التفكُّر   إلى(تعالى (اللَُّه  يدُعونا .42
 ( )   .الَبصر ن عمة   على( تعالى  (اهلَل  يشكرُ  أعَمى لشخصٍ  يقرَأُ  َمن  .42
باعُ  .40  ( X)  .واحدٍ  ترابٍ  من ُخل قوا ألنهم واحدةٌ؛ الناس   ط 
 ( X)   .اإلظهارُ   "التِّين  " كلمة   في الالم   ُحكمُ   .43
 ( )  .نورٍ  من المالئكةَ  وخلقَ  طيٍن، من اإلنسانَ ( تعالى)اللَُّه  خلقَ   .44
 ( X ) .اليد   بَصمات   وفي الصفات   في متشابهونَ  الناُس  .45
نا المالئكةُ  سجَدت    .46  ( X)  .منه خوًفا  آدمَ  لسيد 
 ( )  .األرض   إلعمار   وذريَته  آدمَ  سيَدنا( تعالى)اللَُّه  خلقَ   .47
 ( ✓)  .عذاب ه م ن وحذََّرهم وحَده،اللَّه   بَأْنُعم   قوَمه عليه السالم هودٌ  سيُدنا َذكَّرَ  .48
 ( X)   .مكاَنه األسود   الحجر   وضع   على لقبائل  ا خالفَ -رضي اهلل عنه– الصديقُ  بكرٍ  أبو أنَهى .49
ها بعدَ  الكعبة   ترميم   ُمَحمٌَّد صلى اهلل عليه وسلم في سيُدنا يشار كْ  لم .52  ( X)  .تصدُّع 
؛ رعي   في  الرسوُل صلى اهلل عليه وسلم عم لَ  .52  ( )  .عنه ويخففَ  عمَّه ليساعدَ  األغنام 
 ( X ) .بالطوفان   عادٍ  قومَ اللَّهُ  أهلكَ  .50
 ( )  .شديًدا حبًّا   محمًدا سيَدنا وأسرُتها السَّْعديةُ  َحل يمةُ  أحبَّتْ  .53
 ( X)  المنورة   المدينة   في صلى اهلل عليه وسلم محمدٌ  سيُدنا ُول دَ  .54
 ( )    .الطوفان   بعدَ  األصنامَ  عبدَ  َمن أولُ  عادٍ  قومُ  .55
 ( X) ُعمر ه من الثانية   سنِّ  حتى مصلى اهلل عليه وسل محمًدا النبيَّ  آمنةُ  السيدةُ  أرضَعت   .56
ُلوا األنبياء   كلُّ  .57 ؛ برعي   َعم   ( )   .واإلرشادَ  الصبرَ  يعلُِّمهم الرعيَ  ألن األغنام 

 ( ✓)  األسنان    غسل   أثناء في كوبٍ  استخدامُ  الماء   على الحفاظ   وسائل   من 258
 ( )  .وءُ الوض به يصحُّ  األرض   باطن   من َيْنُبعُ  الذي العيون   ماءُ  .58
 ( )  .يتجددُ  وال َيجر ي ال الذي الماءُ  هو الراكدُ  الماءُ  .59
نبور   غلقُ  الماء على المحافظة   وسائ ل م ن .62  ( ) .بالصابون   أيدَينا نغسلُ  حينَ  الصُّ
عَ  بماءٍ  توضأَ  شخٌص  .62  ( X)  .صحيحٌ  وضوئ ه ُحكمُ  طعُمه، فتغيَّرَ  َليُمونٌ  فيه ُوض 
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 :السؤال الثاني 
 ( :ب) بما يناسبه من العمود ( أ) لعمود صل من ا - 2

 (ب) (                                                                         أ)
 (0) النوم العميق                             ...  .........آدم هو  أول  -2
 (5)         مكة                ................... من ناقض  الوضوء   -0
 (4)        التفكر                     ..       ..............عبد قوم عاد -3
 (2)        البشر     ............... من رعي الغنم صفة (ص ) اكتسب  -4
 (3)      األصنام    ........( .التين) في سورة ( البلد األمين) المقصود بـ -5

 

 (ب)ود ما يناسبة من العم( أ)صل من العمود  - 0
  األشياء التي يبطل الوضوء بسببها             نواقض الوضوء  
 هي أركان  ال يصح  الوضوء إال بها                أركان الوضوء  
  هو الذي لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته                الماء الطهور  
  ثالث ركعات                صالة المغرب 
  

 

ْل  - 3 َن الَعُمود  ص  َن الَعُمود  ( أ ) م  ُبه م   ( :ب)ب َما ُيَناس 
 من تراب      (                      َعَلْيه  السالم )َسيَِّدَنا آَدَم ( َتَعاَلى)َخَلَق اللَُّه  -
 قبل الهجرة         ( ص)على َرُسول َنا الَكر يم   ُسوَرُة التِّين  ُسوَرٌة َمكيٌَّة؛ َأْي َنَزَلْت  -
 ُقَراَبَة أربع  سنوات         َمَع  حليمة  السعدية ( صلي اهلل عليه وسلم ) َأْمضَى  النبى   -
َن الَبْول  َوالَغائ ط   - الة                                                الطََّهاَرُة م  ة  الصَّ حَّ  َشرٌط ل ص 
 َعْن إ ْفَساد  الَماء الرَّاك د  ب الَبْول                                           ( َصلَّ اللَُّه َعَلْيه  َوَسلَّمَ )نهانا  -
-  

 (:ب)بما يناسبه من العمود ( أ)صل من العمود   -4
  بـــالكبر                                     اتصف قوم عاد 
   ميكائيل                   الملك المسئول عن نزول المطر 
 الصالة                    . ن أركان اإلسالمالركن الثاني م 
 لهداية  الناس                                      بعث اهلل الرسل 
 يمنع انتشار األمراض                             عدم إفساد مصادر الماء 
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 (:ب)بما يناسبه من العمود ( أ)صل من العمود  -5
 (ب) (أ ) 

 الَماَلئ َكةُ  -١
 الَماُء الطَُّهورُ  -٢
يَّةُ  -٣  السَّيِّدُة َحل يَمُة السَّْعد 
  (َعَلْيه  السَّاَلم)آَدُم  -4
ْنَسانَ ( َتَعاَلى)َخَلَق اهلُل  -٥  اإل 
 َنب يَُّه ُهوًدا( َتَعاَلى)َأْرَسَل اهلُل  -٦

 .إ َلى َقْوم  َعادٍ ( أ ) 
حُّ التَّطُهُر ب ه  ( ب)  .ال َيص 
 .َخل يَفًة ف ي اأَلْرض  ( َتَعاَلى)اللَُّه  َجَعَلهُ ( جـ)

 .م ْن ُنورٍ ( َتَعاَلى)َخَلَقهم اللَُّه ( د ) 
حُّ التَّطُهُر ب ه  ( هـ)  .َيص 

َعُة الرَُّسول  ( و )   (.َصلَّى اهلُل َعلْيه َوَسلَّم)ُمْرض 
 .ف ي َأْحَسن  َتْقو يمٍ ( ز ) 

      
        (:ب)بما يناسبه من العمود ( أ)صل من العمود -6

 (ب) (أ ) 
 الَبَشرُ  -١
 الَماُء النَّج ُس  -٢
َنُة ب ْنُت َوْهبٍ  -٣  ُتُوفَِّيْت آم 
 الَحَجُر اأَلْسَودُ  -٤
 ف ي ُسوَرة  التِّين  ب ـ ( َتَعاَلى)َأْقَسَم اهلُل  -5
 ُدَعاُء الُخُروج  م َن الَخاَلء   -6

 .ُغْفَراَنكَ (  أ ) 
حُّ التَّطُهرُ ( ب)  .ب ه   اَل َيص 
 .ُهَو ب َداَيُة ُنْقَطة  الطََّواف  َوُمْنَتَهاهُ ( جـ)

 .م ْن ُترَابٍ ( َتَعاَلى)َخَلَقُهُم اللَُّه ( د ) 
حُّ التَّطُهُر ب ه  ( هـ)  .َيص 

َسة  م ْن ُعُمر ه  ( و )   .َوَكاَن ُمَحمٌَّد ف ي السَّاد 
 .َهَذا الَبَلد  اأَلم ين  ( ز ) 

    
 (:ب)ما يناسبه من العمود ب( أ)صل من العمود  -7

 (ب) (أ ) 
 (َعَلْيه  السَّاَلم)آَدُم  -١
 الَماُء الطَُّهورُ  -٢
 ُيوَجُد الَحَجُر اأَلْسَودُ  -٣
 (َصلَّى اهلُل َعَلْيه  َوَسلَّمَ )ُمَحمٌَّد  -٤
 اتََّهَم َقْوُم َعاٍد َنب يَُّهْم ُهوًدا ب ـ  -٥
 م ْن ُشُروط  الوُضوء   -٦

 .ه  َوالَكذ ب  السَّفَ (  أ ) 
 .ف ي الرُّْكن  الشََّمال يِّ للَكْعَبة  ( ب)
َد َعمَّهُ ( جـ)  .َرَعى اأَلْغَناَم ل ُيَساع 

 .اأَلْسَماَء ُكلََّها( َعزَّ َوَجلَّ )َعلََّمُه اهلُل ( د ) 
 .ف ي الرُّْكن  الَجُنوب يِّ الشَّْرق يِّ للَكْعَبة  ( هـ)

ي َلْم َيتَغيَّ ( و )   .ر َطْعُمُه أْو َلْوُنُه أْو رَائ َحُتهُ ُهَو الَّذ 
 .النِّيَُّة َوَمَحلَُّها الَقْلبُ ( ز ) 

 (ز – 6)، ( أ – 5)، ( جـ – 4)، ( هـ – 3)، ( و – 0)، ( د  – 2)
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 (:ب)بما يناسبه من العمود ( أ)صل من العمود  -8
ْيُتونُ  التِّينُ -2 .2                          3 جبريلُ  -أ  َوالزَّ
ر   اهلل   قدرة   ظاهر  مَ  م ن -0 .0  2       الُمثمرة   األشجار   من نوعان   -ب  اإلنسان   َخلق   في المصوِّ
 0             والحواسِّ  العقل   ن عمةُ  -ج  الوحي   عن المسئولُ  المَلكُ  -3 .3
 5             ُحكًما وأعدَلهم أعَلَمهم -د :أي تقويٍم، أحسن   في اإلنسانَ اللَّهُ  خلقَ  -4 .4

 4                     صورةٍ  أحَسن   -ه :َتعن ي « َأْحَسن  َتْقو يم ف ي »
 (:ب)بما يناسبه من العمود ( أ)صل من العمود -9

 4                                    حكمت ه -أ من عادات  أهل  مكةَ   -2
باألمانة ؛  اتَّصَف الرسوُل  -0

 لذلك
َع نساُء البادية  أبناَءهم  -ب  2         أن ُترض 

 5                                    عادٍ   -ج قوَم عاٍد ب ـأهلَك اللَّهُ  -3
َيت  القبرَ  -4     3                      ريٍح َصْرَصٍر عاتيةٍ   -د َحَكًما بينها؛ بسبب   ائُل بالنبيِّ ض 
 0َلهم عند النبيِّ كاَن الناُس َيحفُظون أموا  -ه إلى قوم   نبيَّه هوًدا kأرسَل اهللُ  -5 

 
 (4)                  ثالُث َرَكعاتٍ   -أ ماُء البحر    .2
حُّ التطهُر به   -ب م ن فضل  الوضوء    .0  (2)            يص 
َسة  -ج الحمَّاُم مكاٌن لقضاء  الحاجة ؛ لذلكَ   .3  (5)                       َنج 
 (0)                مغفرُة الذنوب     -د صالُة المغرب    .4
؛ ألنها   .5  (3)   ال ندُخل ومعنا المصحفُ    -ه ال يجوُز الوضوُء بمياه  الصرف  الصحيِّ

 :تخير اإلجابة الصحيحة  
 (ريح الشديدةال –الزلزال  –الطوفان  -النار)           ...... .......قوم عاد بـــ ( تعالى)أهلك اهلل  .2
 ...........عشر من شهر في الثاني ( صلى اهلل عليه وسلم)ولد النبي  .0

 (ربيع األول –محرم  -صفر -ربيع الثاني)                                                      
 (طهارة المكان -القيام –التكبير - النية..         )............................من شروط الوضوء  .3
 (عاد -قريش –مدين  -ثمود)          ...........      في قوم ( عليه السالم)أرسل هود  .4
 (زلزال –بركان  – ريح شديدة  -سيل )....اجتمع سادة قريش لتجديد الكعبة بعد أن تصدعت بسبب  .5
 (االستحمام  -االستجمار –الوضوء  – االْست ْنَجاءُ ):َغْسُل َمْخَرج  الَبْول  َوالَغائ ط  ب الماء يسمى  -6
ْسالم  الرُّْكُن الثَّان ي م ْن َأرْ -7  (.الحج -الصالة  –الزكاة  –الصيام :) َكان  اإل 
َنة  :) َوُهَو ف ى (  ص  )َجدُّ النبى َماَت  -8  .م ْن ُعُمر ه  ( السابعة  –السادسة  -التاسعة  -الثَّام 
 (.بة أقوال اإلنسانكتا – إ ْنزَال  الَمطر -قبض أروح الخلق –الوحي )  :ميكائيل هو الملك الَمْسُئول عنْ  -9
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 (.الطائف –الرياض  –مكة  – المدينة)     ....... ولد النبي صلى اهلل عليه وسلم بـ -22
 (.النجارة  – األسماء –الكتابة  –القراءة ) . . ...........................خلق اهلل آدم وعلمه -22
 (.جبريل-الكرام الكاتبون –ميكائيل  – إسرافيل) عليه السالم هو المسئول عن الوحي ......... -20
 .......طلب النبي صلى اهلل عليه وسلم من رؤساء القبائل رفع الحجر األسود بعد وضعه وسط -23

 (. حبال –قميص   –خيمة   –  رداء  )                                                          
 .من الماء ( دلو  –كوب  – ُمد –إناء . ) .............كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يتوضأ بـ-24
يَّة  .................... ُقَراَبَة ( َصلَّى اهلُل َعَلْيه  َوَسلَّمَ )َقَضى الرَُّسوُل  -25  .َسَنَواٍت َمَع السَّيَِّدة  َحل يَمَة السَّْعد 

                                                                 (   8   - 7  -  4  -  22  ( 
َل َمْن َدَخَل َفَكاَن  -26 ، اْختَاُروا َأوَّ اَلُف َبْيَن َساَدة  ُقَرْيٍش ل َنْقل  الَحَجر  اأَلْسَود   ........ َلمَّا اْحَتَدَم الخ 

يَرة   -النَّب يَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيه  َوَسلََّم (                   َنَة ب ْنَت َوْهبٍ  -الُمطَّلب   َعْبدَ  -ُأَميََّة ْبَن الُمغ   )آم 
ْنَسان  ( َتَعاَلى)َخَلَق اللَُّه  -27 َمة  الُمْخَتل َفة  ............... لإل   .لُيَميَِّز َبْيَن اأَلْطع 

 ) اْلَيَدْين   –اأُلُذَنْين    - اللَِّساَن   - الَعْيَنْين  (                                                       
 .ُهَو الَمَلُك الَمْسُئوُل َعْن َتْنز يل  الَوْحي  إ َلى الرُُّسل  .................  -28

ْبريلُ  -إ ْسرَاف يُل  -م يكائ يُل   (  )الك رَاُم الَكات ُبونَ  - ج 
 ................................َعَلى َقْوم  َعاٍد ( َتَعاَلى)َأْرَسَل اهلُل  -29

َياًحا ُتَدمُِّرُهمْ  -َطْيًرا أََباب يَل  -ب َحاًرا تُْغر ُقُهْم  -َناًرا َتْحر ُقُهْم  )                            )ر 
َي الرُّْكُن  -02 اَلُة ه  ْساَلم  ............ الصَّ ْن َأْرَكان  اإل   ( الَخام ُس  –الرَّاب ُع  -الثَّال ُث  -الثَّان ي )    م 
َل ُمَحمٌَّد  -02 َد َعمَّهُ ......... ب ـ( ْيه  َوَسلَّمَ َصلَّى اهلُل َعلَ )َعم   .لُيَساع 

َداَدة  (                                                َياَطة   –َرْعي  اأَلْغَنام   -النَِّجاَرة   -الح   ( الخ 
يد  الَكْعَبة  َبْعَد َأْن َتَصدََّعْت ب َسَبب   -00  ..... ..........اْجَتَمَع َساَدُة ُقَرْيٍش ل َتْجد 

 ) َحر يقٍ   –ز ْلزَاٍل   -َسْيٍل   -  ُبْرَكانٍ    (                                                      
 (َعَلْيه  السَّاَلمُ )آلَدَم .............. الَمالئ َكَة ب ـ ( َتَعاَلى)َأَمَر اهلُل  -03

يَّة   - السُُّجود   -الرُُّكوع   - الدَُّعاء  (                                                )إ ْلَقاء  التَّح 
ْبر يلُ  -إ ْسرَاف يُل  - م يكائ يلُ  -الك َراُم الَكات ُبوَن (. ُهَو الَمَلُك الَمْسُئوُل َعْن ُنُزول  الَمَطر  .........  -04  )ج 
ْدق   - الرَّْحَمة   (.. .................................اتََّصَف َقْوُم َعاٍد ب ـ  -05  )الك ْبر   -اأَلَماَنة   -الصِّ
َرة   -َمكََّة (...................  َكاَن َقْوُم َعاٍد َيْسُكُنوَن ب ـ  -06 يَنة  الُمَنوَّ َية   - اأَلْحَقاف   -الَمد   )الَباد 
يد  الَكْعَبة  َكاَن ُعمُر النَّب يِّ  -07 ْنَدَما اْجَتَمَع َساَدُة ُقَرْيٍش ل َتْجد   (52 – 45 – 42 – 35.  )ًماَعا.... ع 
ْن َأْمث َلة  الَماء  النَّج س  َماُء  -08 ْرف  الصِّحِّيِّ  -النَّْهر   -الَبْحر  (.................    م   ) الَمَطر   –الصَّ
ينٍ   – ُنورٍ   -َناٍر  -َماٍء (         .....................الَمالئ َكَة م ْن ( َتَعاَلى)َخَلَق اهلُل  -09  ) ط 
 .......... ................َبْعَد َوَفاة  ُأمِّه  ( َصلَّى اهلُل َعَلْيه  َوَسلَّمَ )َكَفَل ُمَحمًَّدا  -32

   )   َأُخوهُ    -   َخاُلهُ    -  َعمُُّه    -  َجدُُّه    (                                                 
 )َغْسُل الرِّْجَلْين   -َمْسُح الرَّْأس   - الَمْضَمَضةُ  -َغْسُل الَوْجه  (...............  م ْن ُسَنن  الُوُضوء   -32
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 .)اأَلْصَنامَ  -النَّاَر  -الشَّْمَس  -اهلَل َتَعاَلى  (.      ......................َكاَن َقْوُم ُهوٍد َيْعُبُدوَن  -30
 ...... ..............عندَ  (عليه السالم) ُموَسى سيَدنا( تعالى)اللَُّه  كلَّمَ  -33

 (  غار حراء   -   َسيناءَ  ُطور   جبل   -المقدس  بيت    -المكرم الكعبة  )           
 اإلخفاُء      اإلقالب  اإلدغامُ   اإلظهارُ  .............. « األمين  »  كلمة   يف الساكنة   الالم   ُحكمُ  -34
 القدم        القوة   اليد   العقل   .   ويتدبرَ  رَ ليفك ؛.............. ب ـ اإلنسانَ ( تعالى)اللَُّه  ميَّزَ  -35
   .اآلَخر ينَ  ........... في باستخدام هما اليدين   ن عمة   على( تعالى)اللَُّه  نشكرُ  -36

 ( دفع    -إيذاء          -   مساعدة      -   ضرب   )                
 طور سيناء   م ْصرُ  المنورُة  المدينةُ    كَّةُ مَ ............. التين   سورة   في «اْلَبَلد  اأَلم ين »   -33
  ............ ب ـ (صلى اهلل عليه وسلم ) ُمَحمَّد سيُدنا ُلقِّبَ  -34

 ( ذي النورين -  األمين   الصادق      - األنبياء   أبي   -اللَّه خليل  )                              
يةُ  َحل يمةُ  -35  (صلى اهلل عليه وسلم)بيِّ الن  ..................... السَّْعد 

 (  خالة    -زوجُة     -  مرضعةُ      -   أمُّ )                                                
 ...................... في  (صلى اهلل عليه وسلم)محمٌد  النبيُّ  شاركَ  -36

 ( بناء دار األرقم   -مكَة    سور   بناء    -  الكعبة   بناء   إعادة    - مكةَ  بيوت   بناء  )             
 ...................... ألنه المسلميَن؛ عند مكانةٌ  األسود   للحجر  -37

 ( من أساس الكعبة   -قديٍم   زمنٍ  من  -  أسودَ  بلونٍ    -   الجنة   من نزلَ    )               
 ...................... ب ـ عادٍ  قومَ ( تعالى ) اهللُ  أهلكَ  -37

 ( الزلزال   -األبابيل    الطير      -   الشديدة الريح    -  الطوفان   )                        
 ( كل ما سبق   -   شروط     -  فرائض      -   ُسَنن) .الوضوء   ........... من المضمضةُ  -38
 ( شيخ  -طفٍل   -   مسلمٍ    -   مجنونٍ  )   ................كل   على الصالةَ  اهللُ  فرَض  -39
 (المطر   -النهر     -  البحر    -   الب َرك   ) ...............ماءُ  الراكد   الماء   أمثلة   من -42
 .............. ألنَّه صحيحٍة؛ غيرُ  صالَته ولكنَّ  صلَّى، ثم توضأَ  شخٌص  -42

 مضمض فمه ثالثا   بَبول ه مالبَسه بلَّلَ        النهر   ماء   من توضأَ  ثالثًا           كفَّيه سلَ غ 
 ...................... عند نقوُله ُدعاءٌ  هذا ،"َواْلَخَبائ ث   اْلُخُبث   م نَ  ب كَ  َأُعوذُ  إ نِّي اللَُّهمَّ " -40

نتهاء     - الحمَّام   من الخروج     -  الحمَّام   دخول   )                  ( انتهاء الصالة   -  الوضوء   من اال 
 ...................... القيامة   يومَ  العبدُ  عليه يحاسبُ  ما أولُ  -43

 ( الحج   -الصوُم      -  الصالةُ     -     الزكاةُ   )                                       
 ( استخدام السواك  - الرأس   مسحُ    -المضمضةُ   -  التسميةُ )  .......... الوضوء   فرائض   م ن -44
 ................ إلى الظهر   وقت   خروج   من العصر   صالة   وقتُ  -45

 ( شروق الشمس   -  الليل   نصف     -  الفجر   طلوع     -    الشمس غروب      )             
 (  النية  - األذنين   مسحُ   - الرأس مسحُ   -  الرِّجلين غسلُ  ).............   الوضوء ُسنن   م ن -46
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 ؟( التين) بم  أقسم اهلل في سورة  -2

 (مكة المكرمة) ن والزيتون  وبجبل الطور في سيناء والبلد األمين بالتي -ج

 ؟ (التين) لماذا أقسم اهلل بالبلد األمين في سورة -0

 (.ليؤكد علو منزلة مكة وشرفها )  -ج

 ما سبب حب حليمة وأسرتها  للنبي صلى اهلل عليه وسلم؟ -3

 ( من الخير والبركة بوجوده معهم أحبت حليمة وأسرتها النبي صلى اهلل عليه وسلم لما رأوا )  -ج

 ما الذي ُتْظه رُه َلَنا سُّوَرُة التين ؟-4
يَم اللَّه   -ج ُر َلَنا سُّوَرُة  التين َتْكر  ، َوَأنَُّه ( ُتْظه  ْنَسان  َرُه َفي َأْحَسن  َتْقويم لإل   .َخَلَقُه َوَأْحَسَن َخْلَقُه َوَصوَّ

 ا الذي نتعلمه من تعليم اهلل األسماء آلدم عليه السالم ؟م-5
 ( .تعلو مكانة اإلنسان بالعلم وبه نعمر الكون )  -ج

 .خلق آدم فيه دليل على المساواة بين البشر: علل -6
 (  خلق اهلل آدم من تراب وهو أبو البشر جمعيا فكلهم متساوون )  -ج
 َبْعَد أْن َأَتمَّ َخْلَقُه؟( َعَلْيه  السَّاَلم)آَدَم  (َعزَّ وَجلَّ )َماَذا َعلََّم اللَُّه  -7

 .األسماء كلها.........
 َقْبَل الَبْعَثة ؟( َصلَّى اهلُل َعَلْيه  َوَسلَّمَ )ف يَم َكاَن َيْعمُل الرَُّسوُل  -8

 ..................................رعي األغنام......
 ب َم اتََّصَف َقْوُم َعاٍد؟ -9 

 .............................الكبر...........
 ؟ (عليه  السَّاَلم)آدَم ( عزَّ وجلَّ )بَم ميَّز اهلُل -22

 ................................................ميزه بالعقل.......
 ؟(َصلَّى اهلُل َعَلْيه  َوَسلَّمَ )َمَتى ولد الرَُّسوُل  -22

 ...........................ول في الثاني عشر من ربيع األ ......
يَدٍة، اْذُكر  اْثَنْين  َفَقطْ ( َتَعاَلى)َأْقَسَم اهلُل  -20  .ف ي ُسوَرة  التِّين  ب ُأُموٍر َعد 

 البلد األمين  –طور سنين  –الزيتون  –التين .........
يَّة ؟َمَع ا( َصلَّى اهلُل َعَلْيه  َوَسلَّمَ )َكْم َسَنًة َقَضاَها ُمَحمٌَّد  -23  لسَّيَِّدة  َحل يَمَة السَّْعد 

 ...................قرابة أربع سنوات........
دَُّة َأْسَباٍب، اْذُكرْ  -24 ًدا ل َنْقض  الُوُضوء  ع   .َسَبًبا َواح 

  .خروج شيء من السبيلين  –نزيف الدم  –القيء  –زوال العقل  –النوم العميق ......
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؟ َخلق   فياللَّه   قدرة   على الدليلُ  ما -26  الكون 
 .الدليُل هو خلُق السماوات واألرض  والكواكب  والجبال  والليل  والنهار   -

 .المالئكة   عن   معلوماتٍ  ثالثَ  اكُتبْ  .اإليمان   أركان   من ركنٌ  بالمالئكة   اإليمانُ  -27
  .، خلَقهم من نوٍر، فهم ال يأكلوَن وال يشربوَن، وهم عباٌد ُمكَرمونالمالئكُة خلٌق من خلق  اهلل -

 َخلق ه؟ بعدَ   آدمَ  سيَدنا اهللُ  علَّمَ  ماذا -28
 . علََّمه أسماَء األشياء  كلَّها -

، ويدُعونا العلمَ  اإلسالمُ  يقدِّر -29 نا قصة   من ذلكَ  على الدليلُ  ما للتعلم   ؟ آدمَ  سيد 
؛ ألن اإلنساَن يحتاُج العلَم والمعرفَة ليعمَر األرَض   علََّم سيَدنا آدَم  الدليُل أن اهلَل  -        .أسماَء األشياء 

 أبنائ ه؟ اختالف   سببُ  وما ؟ آدَم  سيَدنا اهلُل  خلقَ  ممَّ  -02
 .آدَم من تراٍب، واختلَف أبناؤه؛ ألن التراَب مختلُف األلوان   خلَق اهلُل  - 

 ولماَذا؟ َطال ٍب؟ َأب ي َعمِّه إلى انتقلَ  عندَما   ُمَحمَّدٌ  النبيُّ  َعم لَ  ماذا -02
؛ ليساعَد عمَّه ويخفَف  عمَل النبيُّ ُمَحمٌَّد  -   .عنه في رعي  األغنام 

 .ذلك على يدلُّ  درستَ  مما موقًفا اذُكرْ  .اإلسالم   قبلَ  العرب   عند عظيمةٌ  مكانةٌ  األسود   للحجر   -00

 .اختلَفت  القبائُل حوَل وضع  الحجر  األسود  في مكان ه، وأراَدت كلُّ قبيلٍة أن تناَل هذا الشرفَ  - 
 كثيًرا؟ حبًّا   محمًدا النبيَّ  وأسرُتها السعديةُ  حليمةُ  السيدةُ  أحبَّت   لماذا -03

 .بسبب  البركات  التي نزَلْت عليهم بعَد َقُبول ها إرضاَع النبيِّ محمٍد  - 
نا قصة   من نتعلمُ  ماذا -04  عاٍد؟ قوم   مع  هودٍ  سيد 

باده، وأن التكبَر والغروَر يؤدِّي بصاحب ه إلى الهالك   نتعلُم أن اهلَل   -   .أرسَل الرسَل واألنبياَء رحمًة بع 
 ول ماذا؟ عاٍد؟ قومَ   اللَّهُ  أهلكَ  كيفَ   -05

 . اقوَم عاٍد بريٍح شديدٍة، أَتت عليهم فدمََّرتهم تدميًرا؛ ألنهم كذَّبوا رسولهم سيدنا هودً  أهلَك اهلُل  - 
 .السبب موضحا منها، مكاًنا اذكر فيها، الحاجة قضاء تجنب يجب أماكن هناك  -06

  في الماء الراكد الذي ال يجري؛ حتى ال يتأذى الناس –تحت ظل شجرة  –طريق الناس   -
 المغرب؟ صالة وقت ما -07

يب  الشََّفق  األحمر   -   .من ُغروب  الشمس  إلى َمغ 
 .ركعتان      الفجر؟ صالة ركعات عدد كم -08

 .صالته باطلةٌ   -  الصالة؟ وقت دخول قبل يصلي الذي الشخص صالة حكم ما -09 




